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Xã Đoài, ngày 02  tháng 2 năm 2018 
 

THÔNG BÁO 
Về Buổi Gặp Gỡ Các Gia Đình Trẻ 

 

Kính gửi: Quý Cha và toàn thể anh chị em trong toàn Giáo phận 

Kính thưa quý Cha cùng toàn thể anh chị em, 

Theo định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ đề cho Năm Mục vụ 

2018 là “Đồng Hành Với Các Gia Đình Trẻ”. Trong năm Mục vụ này, ngoài việc các 

mục tử và các cộng đoàn giáo xứ có trách nhiệm giúp các gia đình ý thức thường xuyên 

và sống tốt ơn gọi của mình, các gia đình trẻ cũng được mời gọi hãy là những người đầu 

tiên nỗ lực xây dựng hạnh phúc cho chính các thành viên trong gia đình mình, với quyết 

tâm trong mọi hoàn cảnh, luôn xác tín, trân trọng, giữ gìn và phát huy các giá trị của hôn 

nhân Công giáo. 

Để giúp các gia đình trẻ trong Giáo phận Vinh có thêm hành trang cho đời sống ơn gọi 

và sứ vụ hôn nhân, được sự chấp thuận của Đức Giám mục Giáo phận, Ban Mục vụ 

Giáo dân và Gia đình Giáo phận Vinh sẽ tổ chức Buổi Gặp Gỡ Các Gia Đình Trẻ tại 

Trung tâm Hành hương Trại Gáo vào ngày 18/2/2018 (Mồng Ba Tết Mậu Tuất). 
 

 Thành phần kính mời tham dự: 
- Anh chị em đã lập gia đình; 

- Các bạn trẻ chuẩn bị lập gia đình; 
 

 Chương trình: 

- 08h00’: Thánh lễ xin ơn thánh hóa công việc làm ăn; 

- 09h30’: Khai mạc buổi gặp gỡ các gia đình trẻ; 

- 09h45’: Thuyết trình, chủ đề: “Gia Đình - Mái Ấm Cần Được Sưởi” do Nữ tu Maria 

Hồng Quế, O.P; 

- 10h45’: Hỏi – đáp về Hôn nhân Gia đình; 

- 11h30: Kết thúc. 
 

Vậy, Ban Mục vụ Giáo dân và Gia đình xin thông báo và trân trọng kính mời anh chị 

em, nhất là các đôi vợ chồng trẻ trong giáo phận, về tham dự buổi gặp gỡ các gia đình 

trẻ theo thời gian và địa điểm trên. 

Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng là mùa Xuân vĩnh cửu ban muôn phúc lành và bình an 

cho mọi gia đình trong giáo phận chúng ta. 
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